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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 
PRIMEIRO PERÍODO, DO TERCEITRO ANO 
LESGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

No dia dezesseis de janeiro do ano de dois mil e dezenove, Ás 09h00min, no plenário 
da Câmara Municipal, estiveram presentes os Senhores: Raimundo Moura Amorim, 
Presidente; Dacivaldo Ferreira dos Santos, 1º Secretario; João Charles Oliveira da 
Costa, 2º Secretario; Armando Cruz Duarte; Denílson Souza de Menezes; Marcus 
Reis Silva da Costa; Mauro Leite Pequeno e Reinaldo Viziney Souza Moreira. 
Prosseguindo a chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental 
declarou aberta a presente sessão. Em seguida foi lido um texto bíblico e franqueado o 
uso da palavra. Usaram a palavra os Senhores: Kenji Okawa e Luiz Augusto, 
representantes da EMATER; Sr. Celso Leite, Secretario de Saúde; Sebastião Oliveira, 
Secretario de Agricultura; Amiraldo Lopes, Secretario de Administração; Ertonílson 
Carvalho, Secretario de Educação;  Marcus Wilson, Secretario de Meio Ambiente, Ao 
se pronunciar, todos foram unanimes em agradecimentos a Casa, destacaram seus 
trabalhos e projetos para o Município e se colocaram a disposição de todos.  Após, foi 
franqueado o uso da palavra aos vereadores. Ao usar a palavra o vereador Dacivaldo 
Ferreira cumprimentou a todos, ressaltou seus trabalhos a frente desta Casa como 
Presidente, falou sobre a transição de sua gestão para a atual, pediu apoio de seus 
Pares em relação a um funcionário que segundo informações seria demitido e solicitou 
ao Presidente que reveja essa questão. Com a palavra o vereador Mauro Leite, 
ressaltou a respeito do novo Presidente da Casa, desejou sucesso ao mesmo junto aos 
seus Pares, fez agradecimentos aos Secretários Municipais destacando o Secretario de 
saúde, frisou a nova direção do hospital Municipal da cidade e se colocou a 
disposição. Com a palavra o vereador João Charles, também destacou a secretaria de 
saúde e a chegada do novo diretor do hospital Municipal, comentou sobre a nova 
Mesa Diretora, frisou as providencias referentes a obras Federais inacabadas no 
Município e se colocou a disposição. Com a palavra o vereador Armando Cruz, 
parabenizou a todos os secretários Municipais presentes no momento, comunicou ao 
Secretario de Meio ambiente que continua o problema relacionado a embarcações e 
banhistas, em seguida se colocou a disposição de todos. Com a palavra o vereador 
Denílson Souza, também agradeceu a presença de todos, desejou boa gestão ao novo 
Presidente, ressaltou a união entre os Pares na Casa, complementou a fala do vereador 
Dacivaldo referente ao funcionário frisando seu apoio ao mesmo. Com a palavra o 
vereador Marcus Costa, também destacou a união na Casa, se colocou a disposição da 
Mesa Diretora, destacou também a Secretaria de Saúde, comentou sobre as demais 
secretarias e, por fim, frisou seu apoio ao funcionário citado pelo vereador Dacivaldo. 
Com a palavra o vereador Reinaldo Moreira, ressaltou sobre a nova Mesa, também 
destacou a união na Casa e seu apoio em relação ao funcionário, agradeceu ao 
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Secretario de Meio ambiente na ajuda referente ao Igarapé da comunidade Paraibana. 
Em seguida pronunciou-se o Vice-Prefeito Plácido Trindade, que saudou a todos, 
justificou a ausência do Prefeito Municipal, ressaltou os novos objetivos, frisando ter 
que haver uma conversa com as comunidades para conscientizar as pessoas dos 
trabalhos já realizados no Município, destacou os trabalhos de todos os Secretários 
Municipais e se colocou a disposição de todos. Por fim, Pronunciou-se o Sr. Presidente 
Raimundo Amorim, agradeceu a todos que estiveram presente, frisou o começo de sua 
gestão como presidente da Casa, ressaltou a união com seus Pares e Secretários 
Municipais, disse que também cobrará a presença do Prefeito na Casa. Não havendo 
nada mais a tratar a sessão foi encerrada. Do que para contar foi lavrada a presente 
ata, que lida e achada conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 16 
de janeiro de 2019. 
 
 

 

 

 

 

 


